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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0124884-08.2016.815.0371 – Juízo da 1ª Vara da
Comarca de Sousa
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: André Kelvin de Sousa
ADVOGADO: João Hélio Lopes da Silva
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL. ASSALTO.
CONDENAÇÃO  EM  ROUBO.  APELO.
PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
FURTO. MÃO SOB A CAMISA. SIMULAÇÃO
DE  PORTE  DE  ARMA QUE  INTIMIDOU  A
VÍTIMA.  CONFIGURAÇÃO  DA  GRAVE
AMEAÇA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  PLEITO  DE  REDUÇÃO  DA
PENA.  REPRIMENDA  JÁ  FIXADA  NO
MÍNIMO  EM  ABSTRATO.  PEDIDO  DE
FIXAÇÃO  DE  REGIME  QUE  FOI  AQUELE
FIXADO  NA  SENTENÇA.  REDUÇÃO  DA
PENA  PELO  RECONHECIMENTO  DO
CONCURSO  FORMAL  PRÓPRIO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.  Autoria  e  materialidade  incontestes.  Pedido
para desclassificação de roubo para furto. Grave
ameaça  configurada  pela  intimação  à  vítima.
Impossibilidade de desclassificação.

2. Pedidos subsidiários quanto à pena. Pretensão
de fixação da pena mínima e fixação do regime
semiaberto.  Pedidos  que  vão  ao  encontro  do
decidido na sentença. Manutenção.

3.  Modificação  da  sentença  quanto  ao
reconhecimento  do  concurso  formal  impróprio
com consequente soma das penas. Alteração para
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concurso formal próprio. Pena final diminuída.

3. Provimento em parte do recurso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar parcial  provimento ao
recurso,  em  harmonia  com  o  parecer  da  d.  Procuradoria  de  Justiça,  para
reconhecer o concurso formal próprio e reduzir a pena para 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Expeça-se Mandado
de Prisão após o decurso do prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Sousa, André Kellvin de
Sousa, conhecido como “Gordo André”, devidamente qualificado, foi denunciado
como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código Penal, fls. 02/04.

Narra a inicial que o acusado, no dia 02 de novembro de
2016, por volta das 21:30 horas, nas proximidades do “verdurão de Mazé”, em
companhia de um menor, subtraiu da vítima Andreza Soares do Espírito Santo um
aparelho celular, com emprego de ameaça, quando esta trafegava, em companhia
de duas amigas, e foi surpreendida pelos dois, que estavam em uma moto, tendo o
garupa descido e, colocando a mão por baixo da camisa (simulando portar arma),
anunciado o assalto, levando o celular da vítima e ambos fugiram em seguida.

Continua a narrativa que, tomando conhecimento dos fatos,
a  polícia  empreendeu  diligências  e,  no  dia  seguinte,  policiais  localizaram  a
motocicleta usada no momento do crime, cujo proprietário informou que havia
emprestado-a, na noite anterior, às pessoas de André e Evandro.

Continuando  as  diligências,  os  dois  foram encontrados  e
confessaram  a  prática  do  delito,  informando  aonde  estava  o  celular,  que  foi
apreendido pela polícia.

Ultimada  a  instrução  criminal  e  oferecidas  as  alegações
finais pelas partes (fls. 87/90 e 93/101), o juiz a quo sentenciou às fls. 97/101,
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julgando  procedente  a  denúncia  para  condenar  André  Kellvin  de  Sousa  por
infração ao artigo 157, §2º, II, do CP, c/c art. 244-B da Lei 8069/90, na forma do
art. 70, parte final do Código Penal.

A pena definitiva ficou em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Irresignado com o decisório adverso, o acusado recorreu a
esta Superior Instância (fls. 405). 

Em suas razões recursais (fl. 109/113), pugnou pela redução
da pena imposta para o mínimo em abstrato, com “adequação do regime inicial de
cumprimento  de  pena  do  fechado  para  o  semiaberto”.  Por  fim,  pugnou  pela
desclassificação do crime de roubo para o furto qualificado.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  opinando  seja
negado  provimento  ao  recurso  (fls.  114/116),  seguiram  os  autos,  já  nesta
Instância,  à douta Procuradoria de Justiça que, em parecer de Amadeus Lopes
Ferreira, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 127/130).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade 

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento  dos  recursos,  verifica-se  que  eles  estão  presentes,  sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal
de 5 (cinco) dias (art. 593, caput, do CPP), em 06/09/2017 (fl. 105), antes mesmo
da  intimação  do  acusado,  que  se  deu  em  14/09/2017  (fl.  104v) –  além  de
adequado e  independer de  preparo,  por  se  tratar  de  ação penal  pública,  em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

Do mérito

Como  relatado,  o  apelante  se  insurge  contra  a  sentença
condenatória buscando a desclassificação do delito de roubo para furto, a redução
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da pena a si imposta e a modificação do regime de cumprimento de pena.

Do Pedido Desclassificatório

Alega o apelante que inexiste tipicidade da conduta para o
roubo e, por isso, pugna pela desclassificação para o crime de furto.

No entanto, o próprio apelante, interrogado em juízo, disse
que o garupa, o de menor, desceu da moto para praticar o assalto colocando a mão
por baixo da camisa, insinuando portar arma (mídia de fl. 85).

Ora, a intimidação da vítima com a atitude do assaltante, de
colocar a mão por debaixo da camisa, configura a grave ameaça prevista no tipo
do art. 157, CP.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO SIMPLES.
INCAPACIDADE  POR  USO  DE  DROGAS.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE
AMEAÇA.  TENTATIVA.  INVERSÃO  DA
POSSE.  NEGADO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.  1.  Inviável  a  absolvição  pela
inimputabilidade  quando  não  produzido  laudo
técnico  pela  defesa  nesse  sentido  e  quando  as
declarações  do  agente  comprovam  sua  higidez
mental.  2.  Provada a  grave  ameaça  exercida
pela simulação do porte da arma com a mão
sob  a  camisa  pelo  réu,  inviável  a
desclassificação  para  furto.  3.  Consuma-se  o
crime de roubo com a inversão da posse do bem
subtraído,  sendo desnecessário o agente ter sua
posse mansa e pacífica. 4. Recurso não provido.
(TJMG;  APCR  1.0024.13.193389-7/001;  Rel.
Des.  Marcilio  Eustaquio  Santos;  Julg.
21/08/2014; DJEMG 29/08/2014). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA O  CRIME  DE
FURTO  IMPOSSIBILIDADE  GRAVE
AMEAÇA  COMPROVADA.  Caracteriza  a
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grave, elemento integrante do roubo,  a conduta
do  agente  de  colocar  a  mão  embaixo  da
camisa,  simulando  o  porte  de  arma.
Improvidos  os  recursos  da  Defesa  e  do
Ministério  Público.  (TJSP;  APL  0051730-
51.2010.8.26.0050;  Ac.  6921585;  São  Paulo;
Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel.
Des.  Luis  Augusto  de  Sampaio  Arruda;  Julg.
04/07/2013; DJESP 16/08/2013). Grifos nossos.

PENAL.  CRIME  CONTRA O  PATRIMÔNIO.
ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE ARMA.
GRAVE  AMEAÇA  CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  1.  “Não  há  falar  em
desclassificação de roubo para furto, valendo-
se do fato de que a grave ameaça foi realizada
com simulação de arma branca, pois o temor
do mal injusto que foi impingido à vítima foi
suficiente para a consumação do delito.” (STJ,
HC 248.002/rj, dje 30/10/ 2012). 2.  O emprego
de  grave  ameaça,  ainda  que  por  meio  de
utilização de simulacro de arma de fogo, obsta
a desclassificação do crime de roubo para o de
furto. 3.  Recurso  desprovido.  (TJPB;  ACr
001.2012.005747-4/001;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho;
DJPB 18/09/2013; Pág. 12). Grifos nossos.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime
de furto pela comprovada ocorrência de grave ameaça para execução do crime,
consubstanciado  no  ato  de  o  assaltante  simular  estar  armado  com a  mão por
debaixo da camisa, inibindo/restringindo face ao seu comportamento, os meios de
reação e defesa da vítima.

Da Pena Imposta

Como  relatado,  o  apelante  foi  condenado  por  roubo
qualificado e por corrupção de menor.
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Para  cada  um  dos  delitos,  o  magistrado  fixou  as  penas
individualmente.

Quanto ao roubo, fixou a pena base em 4 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa. Reconheceu a atenuante da confissão, deixando de
reduzir a pena por já estar no mínimo em abstrato. Em terceira fase, majorou a
pena em 1/3 (inciso II do §2º, art. 157, CP), passando a pena para 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto à corrupção, fixou a pena base em 1 (um) ano de
reclusão. Da mesma forma, reconheceu a confissão, mas deixou de reduzir a pena
já no mínimo em abstrato. Pena tornada definitiva à míngua de outras causas a
considerar.

Por se tratar de concurso formal impróprio, as penas foram
somadas e a reprimenda definitiva restou em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Verifico que, neste ponto, merece reparo a sentença, já que,
em se tratando de crime contra o patrimônio e corrupção de menor, no mesmo
contexto fático, há de se reconhecer a incidência do concurso formal próprio.

Assim,  a  pena  de  5  (cinco)  anos  e  4  (quatro)  meses  de
reclusão  e  13  (treze)  dias-multa  deve  sofrer  acréscimo  de  1/6  (um  sexto),
passando a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze)
dias-multa.

O regime imposto foi o semiaberto, e ora é mantido.

Parte Dispositiva

Ante ao exposto, dou provimento em parte ao recurso, em
harmonia  com  o  parecer  da  d.  Procuradoria  de  Justiça,  para  reconhecer  a
incidência do concurso formal próprio entre os dois delitos e, em consequência,
diminuir  a  pena  final  para  6  (seis)  anos,  2  (dois)  meses  e  20  (vinte)  dias  de
reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Expeça-se Mandado de Prisão após o decurso
do prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidi  ao  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara
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Criminal,  votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  de  Direito  convocado,  com
jurisdição limitada,  para substituir  o Exmo. Sr.  Des.  Márcio Murilo da Cunha
Ramos), revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 22 de março de 2018.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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